
 
 عـــالء سـلیمان أ/ ۱

 
 (ھدیة مجانیة) عــاشق لغة الضـــاد

 
 
 

 أسئلة مجاب عنھا : ـ
 س : كیف كان یعامل الحكام الفالحین في زمن ( محمد علي الكبیر ) ؟ 
 ى الفالحین ، ومن یتأخر منھم عن دفع ھذه الضرائب یجلد ویھان كان الحكام یفرضون الضرائب الباھظة عل

 ویسجن .
 س : كیف یتصرف الفالحون الذین یعجزون عن دفع الضرائب ؟ 
  كانوا یھربون من بلدھم خوفاً من الجلد والسجن ویذھبون إلى بلد ال تصل إلیھم فیھ ید الحاكم الظالم وال یعرفھم

 فیھ أحد .
 ة التي ھربت منھا أسرة علي مبارك ؟ وأین توجد ؟س : ما اسم القری 
 . القریة التي ھربت منھا أسرة علي مبارك ( الكوم والخلیج ) على بحر طناح 
 س : أین استقرت أسرة علي مبارك ؟ 
  استقرت في قریة من قرى مدیریة الدقھلیة تسمى ( برنبال الجدیدة ) بعد فرارھم من قریتھا األولى ( الكوم

 لیج ) على بحر طناح .والخ
 س : لماذا اتخذت أسرة ( علي مبارك ) لھا مقراً جدیداً ؟ 
  اتخذت أُسرة علي مبارك لھا مقراً جدیداً ، ألنھا ھربت من سداد الضرائب الباھظة ، التي فرضھا علیھم الحكام

 والتي لم تقدر على سدادھا .
 ائلة المشایخ ) ؟ س : لماذا ُعِرفَت أُسرة ( علي مبارك ) باسم ( ع 
  في عددھم المائتین وألنھ كان منھم المشایخ الذین یعرفون القراءة والكتابة والحساب وشیئاً من ألنھم قاربوا

 .العلم الدیني 
  س : لماذا كانت ھذه األسرة محل تقدیر من أھل القریة والحكومة ؟ 
  الذین یؤمون الناس في الصالة ویخطبون لھم الخطب ألنھم كان منھم القضاة الذین یحكمون بین الناس واألئمة

 .في الجمع واألعیاد . ویعقدون لھم عقود الزواج 
 س : كیف كافأت الحكومة تلك األسرة ؟ 
  أعطتھا قطعة أرض تزرعھا وتنتفع وتستعین بھا في أداء األعمال الخیریة التي تقدمھا ألھل القریة وأعفتھا من

 .جمیع الضرائب 
 ذا فرحت القریة كلھا بمولد علي مبارك ؟ س : لما 
  فرحت القریة مجاملة ألبیھ الشھم العطوف ، وأمھ الكریمة التقیة التي لم تلد من قبلھ سوى اإلناث. 
 س : متى ولد علي مبارك ؟ وأین ولد ؟ 
  م ولد في برنبال الجدیدة  ۱۸۲۳ھـ ،  ۱۲۳۹ولد في عام. 
 ائب التي فرضتھا الحكومة ؟ س : ھل نجت أسرة الشیخ من الضر 
  ال ولكن فرضت الحكومة الضرائب على كل األراضي التي تحت یدیھم. 
 س : ماذا عمل الشیخ مبارك حتى یستطیع مواجھة العذاب الذي ینتظره ؟ 

 اضطر الشیخ مبارك أن یبیع كل ما یملك حتى أثاث المنزل لكن ذلك كلھ لم یف بالضرائب .
 یخ مبارك ھنا في الفرار من قریتھ ؟ س : لماذا فكر الش 

   ألنھ لم یستطیع أن یف بالضرائب فما كان علیھ إال أن یفعل مثل ما فعل أجداده من الفرار. 
 س : لماذا كان الشیخ مبارك یغادر أي مكان ینزل فیھ إلى غیره ؟ 
  ألنھ إذا ما وجد في المكان الذي ینزل فیھ قلقاً غادره مسرعاً إلى غیره. 
 س : أین وصل بھ الرحیل في نھایة األمر ؟ 
  انتھى بھ الرحیل إلى بدو في الصحراء قریباً من قرى مدیریة الشرقیة. 
 س : ما اسم البدو الذین وصل إلیھم الشیخ مبارك ؟ وما عملھم ؟ 
 . یسمون عرب السماعنة . یرعون األغنام ویسكنون خیام الشعر 
 ة الشیخ مبارك ؟س : لماذا أحب عرب السماعن 
  وجدوا فیھ الرجل الذي كانوا یبحثون عنھ فھو فقیھ في أمور الدین والدنیا ــ حسن األخالق ألنھم. 

 عائلة المشایخ الفصل األول   



 
 عـــالء سـلیمان أ/ ۲

 
 (ھدیة مجانیة) عــاشق لغة الضـــاد

 
  

                                              
 أسئلة مجاب عنھا : ـ

 لیم ابنھ ؟س : ما المشكلة التي واجھت الشیخ عندما أراد تع 
  أنھ كانت لدیھ مشاغل كثیرة ولم یتمكن من مواجھة تعلیم ابنھ فبحث عن معلم فوجد ولكن كان الكتاب في قریة بعیدة

 عن ( عرب السماعنة ).
 س : كیف ُحلَّت ھذه المشكلة ؟ 
 . حلت ھذه المشكلة بأن یقیم علي مع الشیخ في بیتھ طوال األسبوع وال یعود إال الجمعة 
 ما اسم الشیخ الذي یقوم بتعلیم علي ؟ وعالم اتفق معھ والد علي ؟ س : 
 . الشیخ في الفقرة ھو الشیخ أحمد أبو خضر 

 واتفق معھ والد الصبي ( علي مبارك ) أن یبعث إلى الشیخ ما یكفي من األجر واإلقامة البنھ .
 س : ما مصدر فزع الصبي وخوفھ من الشیخ ؟ 
 ھ من الشیخ . العصا الغلیظة التي بجواره .مصدر فزع الصبي وخوف 
 س : ما شعور الصبي نحو شیخھ ؟ وكیف عبر عن ذلك الشعور ؟ 
 . شعور الصبي نحو شیخھ الخوف والكراھیة والفزع الشدید منھ وعبر عن ذلك الشعور بعدم الذھاب إلیھ مرة أخرى 
  س : كیف عرف علي أنھ یمكن أن ینجو من شر ھذه العصا ؟ 
  ینجو من شر ھذه العصا ، إذا أتم حفظ القرآن الكریم وعندئذ یترك الُكتَّاب. 
  س : كم أمضى علي مع الشیخ أحمد أبو خضر ؟ 
  أمضى علي مبارك سنتین وتم فیھا حفظ القرآن للمرة األولى وبعدھا رفض الذھاب إلى الشیخ لیعید الحفظ. 
 خ لوالده ؟ وما موقف والده من ذلك ؟ س : كیف علل علي مبارك عدم ذھابھ إلى الشی 
  علل ذلك إلى العصا الغلیظة والمعاملة القاسیة . وموقف والده بإصراره على العودة. 
 س : ماذا أحب علي أن یكون ؟ 
  ًأحب أن یكون كاتباً مثل الرجل الذي یعمل عنده موظفا. 
  س : ما الذي أعجب علي في ھذا الكاتب ؟ 
 ره مالبسھ وأن الناس یھابونھ ویحترمونھ أعجبھ شكلھ وس. 
 س : لماذا أسرع والد علي مبارك إلرسالھ إلى كاتب من الكتاب ؟ 
   لكي یعلمھ ویربیھ في منزلھ على أن یدفع لھ ما یقابل ذلك من المال . 
  س : لماذا كان ظن علي مبارك خاطئاً ؟ 

   ً  ما ظھرت لھ الحقیقة المرة ، فلم یجد في بیت ھذا الرجل الھدوء ألنھ غره المظھر ، ولم یعلم ما وراءه ، فسریعا
 .الذي كان ینشده 

 س : ما الشكوى التي ذكرھا علي مبارك إلى والده ؟ 
  الشكوى ھي أن الكاتب المعلم كان یؤذیھ وال یستفید منھ شیئاً ویریھ آثار الضرب الشدید الظاھرة بجسده.  : س

 بارك ) على شكوى ابنھ ؟ماذا كان رد والد ( علي م
  ( ًمن علمني حرفاً صرت لھ عبدا ) بأنھ قال ال تقل ھذا عن معلمك فقدیماً قالوا. 
 س : إلى أین ذھب علي مبارك ؟ ولماذا ؟ 
 . ذھب إلى أخ لھ في قریتھ األولى برنبال دون أن یخطر أسرتھ لكي یقنع والده بعدم الذھاب إلى الكتاب 
 رة ( علي مبارك ) عندما علمت بغیابھ ؟س : ماذا فعلت أس 
  أسرعت أسرة علي مبارك في البحث عنھ حتى عثر علیھ أحد أخوتھ فعاملھ باللطف. 
 س : ماذا عرضت األسرة على علي عند عودتھ وماذا كان رده ؟ 
  عرضوا علیھ التعلیم . وكان رده بأنھ قال ال فائدة من التعلیم بھذا الشكل. 
 العرض الذي قدمھ الشیخ مبارك ؟ وكیف قابلھ علي مبارك ؟ س : ما 
  عرض علیھ والده أن یعمل مع كاتب من الكتاب الذین یقیسون األراضي للفالحین . وقابلھ علي مبارك بأن قال أجرب

 .یا والدي ھا العمل أوالً فإذا أعجبني وإال بحثت عن عمل آخر یعجبني فإنني أود أن أكون من الكبراء 
 
 
 

 عزة نفس .. وطموح مبكر صل الثانيالف   



 
 عـــالء سـلیمان أ/ ۳

 
 (ھدیة مجانیة) عــاشق لغة الضـــاد

    

                                              
 

 أسئلة مجاب عنھا : ـ
 س : ما سبب دھشة الشیخ وعجبھ من ابنھ علي ؟ 
  سبب الدھشة أنھ ال یرضى أن یفرض علیھ أحد رأیھ ویأبى إال أن یجرب العمل بنفسھ ، لیوافق علیھ أو ال یوافق
.. 
  لماذا ذھب الشیخ مبارك إلى ذلك الكاتب ؟ وماذا یعمل ھذا الكاتب ؟س : 
  ذھب الشیخ إلى ذلك الكاتب لكي یقبل ابنھ تلمیذاً لھ فوافق على طلبھ . ویعمل ھذا الكاتب یقیس األراضي

 للفالحین   .
 س : لماذا طرد علي مبارك من العمل الذي كان یقوم بھ ؟ 
  خدمتھ ألنھ كان یتحدث إلى الناس عما یأخذه من الفالحین فاغتاظ الرجل إلفشاء ذلك طرده بعد ثالثة أشھر من

 السر الذي یضر .
 س : ماذا فعل الشیخ مبارك مع ابنھ بعد طرده من العمل ؟ 
  لم یھتم لطرد ابنھ وعاد یعلمھ بنفسھ وكان یأخذه معھ أثناء تأدیة عملھ لیقوم بكتابة المال الذي یجمعھ من العرب

 لصالح الدولة ویقوم بحسابھ .
 س : أین ألحق الشیخ ( مبارك ) ابنھ علیاً ؟ 
 . ألحقھ بكاتب في مأموریة ( أبو كبیر ) شرقیة ، بأجر قدره خمسون قرشاً في الشھر 
  س : لماذا لم یستمر ( علي مبارك ) في ھذا العمل ؟ 
 م واستمر على ھذا الحال ثالثة أشھر فقرر أن یأخذ حقھ ألنھ وجد الكاتب یأكل علیھ أجره ، وال یعطیھ غیر الطعا

 .بالحیلة 
  س : لماذا أخذ علي مبارك أجر ثالثة شھور من المبلغ الذي قبضھ ؟ 
  ألن الكاتب لم یعطیھ أجر الثالثة شھور فأخذ من المال الذي قبضھ ثم أعطى الرجل كیس النقود بعد أن أخبره. 
 بارك ) على ھذا الرجل ؟س : ما أثر ما فعلھ ( علي م 
  قرر أن ینتقم من علي مبارك وذھب إلى المأمور وأخبره بما حدث واتفقا على االنتقام. 
  س : ھل انتقم المأمور من ھذا الولد ؟ وكیف ؟ 

    نعم حین جاء إلى المركز طلب من الحكومة باختیار بعض الشبان للخدمة العسكریة ، دعا المأمور ( علي
إلى أن یذھب إلى السجن لیسجل َمن فیھ وعندما ذھب إلى السجن وضع في رقبتھ قیداً من الحدید وألقوا بھ مبارك ) 

  في السجن عشرین یوماً .
 س : ما الصنیع الذي قدمھ السجان لینقذ علي مبارك ؟ 
 ع في الحساب الصنیع أن عرض على صدیقھ ( الخادم لمأمور الزراعة ) بأن لدیھ فتى مظلوم یجید الخط وبار

 لكي یسعى لھ في وظیفة عند المأمور .
  س : ماذا طاب الصدیق من السجان ؟ 
 . طلب منھ أن یكتب علي مبارك شیئاً لیعرضھ على سیده 
 س : ھل وافق المأمور على تعیین علي مبارك لدیھ ؟ 
  نعم وافق وأفرج عنھ وعرض علیھ أجراً وھو خمسة وسبعین قرشاً في الشھر . 
  س : ما موقف علي مبارك من العلم ؟ ولماذاً ؟ 

   ازدادت قناعة علي مبارك بالعلم وضرورة تحصیلھ ألنھ أخرجھ من السجن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السجین المظلوم الفصل الثالث   



 
 عـــالء سـلیمان أ/ ٤

 
 (ھدیة مجانیة) عــاشق لغة الضـــاد

 
    
 

          
 أسئلة مجاب عنھا : ـ

 س : ما موقف ( علي مبارك ) من المشھد الذي رأى فیھ ( عنبر أفندي ) ؟ 
 لذي رأى فیھ عنبر أفندي ھو دھشة مما یرى ویسمع .موقف علي مبارك من المشھد ا 
 س : ما سر احترام الناس لھذا الرجل ؟ وكیف وصل إلى ذلك المنصب ؟ 
 . سر احترام الناس لھذا الرجل ھو أنھ تعلم ووصل إلى ذلك المنصب بعد دخولھ مدرسة القصر العیني 
 س : لماذا صمم علي مبارك على دخول تلك المدرسة ؟ 
 م على دخول تلك المدرسة ألن التالمیذ یتعلمون فیھا الخط والحساب واللغة التركیة وغیر ذلك . كما أن صم

 الحكام یؤخذون منھا .
 س : كیف التحق علي مبارك بمدرسة ( منیة العز ) ؟ 
 وا یتسلون عندما أخذ اإلذن من عنبر أفندي لزیارة أھلھ ففي الطریق تقابل مع صبیان ومعھم رجل یقودھم وأخذ

بالخط فكان علي مبارك أحسنھم وأفھموه أنھ یمكن أن یلتحق بمكتب منیة العز وسوف توصلھ إلى مدرسة قصر 
 العیني وتقدم علي مبارك إلى ناظر المدرسة لیسجل اسمھ مع عدد من التالمیذ .

 س : ما موقف الناظر من علي مبارك ؟ وماذا فعل علي مبارك بعد ذلك ؟ 
 اسم علي مبارك حتى یسمح أبوه بالتحاق ابنھ ، ھدد علي مبارك الناظر بأن یشكوه إلى الوالي  رفض أن یسجل

 إذا لم یفعل فخضع الناظر لرغبتھ .
  س : كیف التحق علي مبارك بمدرسة قصر العیني ؟ وھل وجد فیھا ما یتخیل ؟ 
 صر العیني ولكن وجدھا بعیدة عما سمع أصبح علي مبارك من التالمیذ النجباء الذین فرزوا إللحاقھم بمدرسة ق

 . ئعن فراش ( عنبر أفندي ) وأن المدرسة بھا الضرب والسب والطعام رد
 س : ماذا فعل الشیخ مبارك وابنھ علي مبارك إزاء ما یحث في ھذه المدرسة ؟ 
  منھ بالھروب حاول والد ( علي مبارك ) أن یخلصھ من ھذا النظام وأیضاً حاول علي مبارك أن یخلص نفسھ

 ولكنھ عدل عن ذلك ألنھ تذكر ما سوف یصیب أھلھ من البالء .
 س : أین نقلت المدرسة بعد ذلك ؟ وفي ماذا تخصصت ؟ 
 . نقلت المدرسة إلى ( أبي زعبل ) لتصیر مدرسة ( قصر العیني ) مدرسة خاصة بالطب 
  س : لماذا فكر علي مبارك في الھروب من مدرسة قصر العیني ؟ 

   . ألنھ یكره علوم الھندسة والحساب والنحو التي تدرس فیھا وكالم المعلمین مثل السحرة   
 س : كیف ابتسم الحظ لـ ( علي مبارك ) ؟ 
 . ابتسم الحظ لھ بأن بعث إلیھ من یحببھ في تلك العلوم التي یكرھھا 
  س : من الذي حببھ في تلك المدرسة ؟ 
 ن جعل كل المتأخرین في المدرسة في فصل واحد مستقل وشرح الھندسة والمقصود الذي حببھ ناظر المدرسة بأ

 من رموزھا بوضوح وسھولة ولذلك أقبل التالمیذ على دروسھ .
 س : لماذا اختیر ( علي مبارك ) للدراسة بمدرسة المھندسخانة ؟ 
 فرقتھ . ألنھ أحب الھندسة والحساب الذي كان ینفر منھما وتفوق فیھما حتى كان أول 
  س : كم سنة قضاھا علي مبارك في المھندسخانة ؟ وكیف كان حالھ فیھا ؟ 

  . قضى فیھا خمس سنوات . كان دائماً فیھا أول فرقتھ ومحل إعجاب المعلمین والنظار وغیرھم 
 

 

 سر غامض الفصل الرابع   





























































































































































































ْهنَئَة اْلَخالصـَة لهِذِه األُْسَرِة اْلَمْحُبوَبِة، َراجِ » اًما سعيَدًة، َتُزفُّ فِيَها التَّ ِه وأبيِه، وَبِشيَر َخْيٍر ألسرتِه وللقريِة َيـَوَقضِت الَقْريُة ُكلَُّها أَيَّ َة َعْيٍن ألُمِّ ًة أَْن يكوَن الوليُد قُرَّ

 .«َجِميِعَها

م)لَِكلَِمِة ُمَراِدًفا :َيلِىَهاِت ِمَن الفِقرِة َما ( أ )   (.ُتَقدِّ

ًة لوالديهِ )بَِمْعَنى َتْرِكيًبا  ْوِكيدَ )تفيُد َكلِمًة (. َمَسرَّ  (.التَّ

 َما اْلُمَناسبُة الَّتِى ُتِشيُر إِلَْيَها اْلفِْقَرةُ؟( ب)
م)لَِكلَِمِة ُمَراِدًفا ( أ )  ًة لوالديهِ )بَِمْعَنى َتْرِكيًبا  .َتُزف(: تقدِّ ِه وأَبِيهِ (: َمَسرَّ َة َعْين ألُمِّ  .قُرَّ

 كلها(: التوكيد)تفيد كلمة 

 (.َعلِى ُمَباَرك)اْلُمَناسبُة الَّتِى تشيُر إِلَْيَها اْلفِْقَرةُ، ِهَى َمْولُِد ( ب)

َداِد، اْضُطرَّ الشـيُخ » ـُروَن َعِن السَّ ُدوَن أَو َيَتأَخَّ رائبِ ( ُمَباَرك)وأَماَم الَعـذاِب الَِّذى َيْنِزلُ بَِمْن ال ُيَسدِّ ى أََثاَث اْلَمْنـزِل، لَِكنَّ َذلَِك ُكلَّه لَْم َيِف بالضَّ .  أن يبِيَع ُكلَّ َما َيْملُِك َحتَّ

جوِن َمْفُتوَحًة َعلَى َمَصاِريِعَها؟  .«َفَماَذا َيْعَملُ َوأَْبَواُب السُّ

 :َهاِت اْلَمطلوَب، وَضْع َما َتأْتِى بِِه فى جملٍة مفيدةٍ ( أ ) 

 (:.............اْضُطــرَّ )َمْعَنـى 

 (:.............َمْفُتوَحة)مَضادُّ 

 (:.............َمَصاِريع)ُمْفَرُد 

ـْيخ)َجْمــُع   (:.............الشَّ

 ُكلَّ َما َيْملُِك؟( ُمَباَرك)لَِماَذا َبـاَع الشيُخ ( ب ) 

ؤاِل فِى الفقرِة ِمْن ِخالَِل ِدَراَستَِك لَِهَذا اْلَفْصلِ ( جـ )   .أَِجْب َعِن السُّ

 .«لََجأَ اْلُجْنِدىُّ إِلَى اْستِْعَماِل ِسالَِحهِ »: لََجأَ، واْلُجْملَةُ (: اْضُطرَّ )َمْعَنى ( أ ) 

 .«َفَتْحُت َنَوافَِذ ُمْغلََقة»: ُمْغلََقـة، واْلُجْملَةُ (: َمْفُتوَحة)ُمَضادُّ  

 .«َفَتْحُت ِمْصَراع اْلَبابِ »: ِمْصَراع، واْلُجْملَةُ (: َمَصاِريع)ُمْفَرُد 

 .«الشُُّيوخ لَُهْم ُكلُّ التقِدير واالْحتَِرامِ »: الشُُّيوخ، واْلُجْملَةُ (: الشَّْيخ)َجْمُع  

رائَِب للُحكومةِ ( ُمَباَرك)َبـاَع الشيُخ ( ب )  َد الضَّ  .ُكلَّ َما َيْملُِك؛ لَِكْى ُيَسدِّ

ُه َفـرَّ وأُْسَرُتُه ِمْن َقْرَيتِِه إٍلَى قريٍة أُْخَرى بعيدةٍ (ُمَباَرك)الَِّذى َعِملَُه الشيُخ ( جـ )   .، ُهَو أَنَّ
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ـْيُخ » اْلَمَكاَن الَِّذى َيْنِزلُ فِيِه َقلًِقا بِِه، َغاَدَرهُ ُمْسِرًعا إِلَى ( ُمَباَرك)َوُكلََّما َوَجَد الشَّ

ى َبلََغ مديريَة الشرقيَة، وأَْبَعَد اْلَمِسيَر فِيَها، واْنَتَهى الرحيلُ بِِه إِلَى َبْدٍو  غيرِه، َحتَّ
ْوَن  ْعِر، ُيَسمَّ فِى الصحراِء َقِريًبا ِمَن اْلقَُرى، َيْرَعْوَن األَْغَناَم، وَيْسُكُنوَن ِخياَم الشَّ

َماِعَنةِ )  .«(َعَرَب السَّ

 .َضِع الكلماِت الَّتِى َتْحَتَها خطٌّ فِى الفِقَرِة فِى ُجَمٍل ِمْن ِعْنِدكَ ( أ ) 

ْيِخ ( ب )   ؟(ُمَباَرك)لَِماَذا َكُثَر َتَنقُّلُ الشَّ

ْيِخ ( جـ )   ؟(ُمَباَرك)إاِلََم اْنَتَهى الرحيلُ بِالشَّ

ْث ِعْن َمْوقِِف ( د )  ماِعنةِ )َتَحدَّ ْيِخ ( َعَرِب السَّ  (.ُمَباَرك)ِمَن الشَّ

 .؛ لُِوُجوِد َقلٍَق فِى اْلَمكاِن الَِّذى ينزُل فِيهِ (ُمَباَرك)َكُثَر َتَنقُّل الشيِخ ( ب ) 

ماِعنةِ )إِلَى َقْرَيِة ( ُمَباَرك)اْنَتَهى الرحيُل بِالشيِخ ( جـ )   (.َعَرِب السَّ

ماِعنةِ )َمْوقُِف ( د )  ُهْم أََقاُموا لَُه َجاِمًعا، وَجَعلُوهُ إَِماًما لَهُ (ُمَباَرك)ِمَن الشيِخ ( َعَرِب السَّ  .، أَنَّ

 (:ب ) بَِما ُيَناِسُبَها ِمَن اْلمجموعِة ( أ ) ُكلَّ ِعَباَرٍة فِى اْلمجموعِة ِصلْ 

 (ب )                                                             ( أ )                     

ْرقِيَّة -                       ، َفأَْعَطْتَها (ُمَباَرك)َكاَفأَِت اْلحكومُة أُْسَرَة الشيِخ ( أ )   .الشَّ

ِة (بِِرْنَبال)فِى َقْرَيِة ( َعلِى ُمَباَرك ) ُولَِد ( ب )   .التقديَر واالْحتَِرامَ  -                     ، بُِمِديِريَّ

َمـاِعَنة)ِعْنـَد ( ُمَبــاَرك)أََقــاَم الشـيـُخ ( جـ )  َقْهلِيَّة -بِمديريِة         ، (َعــَرب السَّ      الدَّ

 .قِْطَعــــًة ِمــَن األَرِض َتْزَرُعَها -                            ِمْن أَْهِل القريِة ( ُمَباَرك)َنالْت أُْسَرةُ الشيِخ ( د ) 

 .بِِرْنَبال الجديدة -                                   ِمْن َقْرَيِة ( ُمَباَرك)َفرَّ أَْجَداُد الشيِخ  ( هـ ) 

 .اْلُكوم واْلَخلِيج -                                                                                   

 .، َفأَْعَطْتَهـا قِْطَعــًة ِمـَن األَرِض َتْزَرُعَها(ُمَبــاَرك)َكـاَفـأَِت اْلحـكـومــُة أُْسـَرَة الشَّْيـِخ ( أ ) 

َقْهلِيَّةِ (بِِرْنَبال)فِى َقْرَيِة ( َعلِى ُمَباَرك)ُولَِد ( ب )  ِة الدَّ  .، بُِمِديِريَّ

َماِعَنة)ِعْنَد ( ُمَباَرك)أََقاَم الشيُخ ( جـ )  ْرقِيَّةِ (َعَرب السَّ  .، بِمديريِة الشَّ

 .ِمْن أَْهِل القريِة التقديَر واالْحتَِرامَ ( ُمَباَرك)َنالْت أُْسَرةُ الشيِخ ( د ) 

 .ِمْن َقْرَيِة اْلُكوم واْلَخلِيج( ُمَباَرك)َفرَّ أَْجَداُد الشيِخ ( هـ ) 
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هُ اْلَمْظَهُر، ولَْم َيْعلَْم َما َوَراَءهُ، َفَسِريًعا َما َظَهَرْت لَُه الحقيق...َوُسـرَّ الَصبِىُّ َكثِيًرا ِحـيَن َذَهَب إِلَى َذلَِك اْلَكاتِبِ » ُه َكاَن َخاِطًئا؛ َفَقْد َغرَّ ةُ، َفلَْم َيِجْد ُة لَِكنَّ َظنَّ اْلُمـرَّ

ُجِل اْلُهُدوَء الَِّذى َكاَن َيْنُشُده  .«فِى َبْيِت َهـَذا الرَّ

ِجيج: )ُمَضاد  (. َخَدَعُه ــ َيْطلُبه: )ُمَراِدف: َيلِىَهاِت ِمَن الفِْقرِة المطلوَب لَِما ( أ )   (.َصائًِبا ــ الضَّ

بِىَّ َمْسُروًرا بِاْلَكاتِِب؟( ب )   َما اْلمظاهُر الَّتِى َجَعلَِت الصَّ

بِىِّ ( جـ )  ةُ الَّتِى َظَهَرْت للصَّ ِح اْلحقيقَة اْلُمرَّ  .َوضِّ

 .«فلم يِجد فِى بيت هذا الرجل الهدوء الذى كان ينشده»: ِاْقَرإِ الجملَة اآلتِيَة قراءًة جهريًة سليمًة، ُثمَّ اْكُتْبَها مضبوطًة بِالشكلِ ( د ) 

هُ(: َخَدَعهُ ) ُمَراِدُف ( أ )  ِجيج)وُمَضادُّ .  َخاِطًئا(: َصائًِبـا)وُمَضادُّ .  َيْنُشُده(: َيْطلُبـــه)وُمَراِدُف .  َغرَّ  .اْلُهُدوء(: الضَّ

بِىَّ َمْسـُروًرا بِالكاتـِب ، ِهىَ ( ب )   .ثِـَيـاُبُه النظيفُة، وَمالَبُِسُه اْلَحَسَنةُ : اْلَمَظـاِهُر الَّتِى جعلِت الصَّ

َة؛ لَِكثَرِة ( جـ )  جَّ ُه َوَجَد فِى َمْنِزِل َهَذا الَكاتِِب الضَّ ، ِهَى أَنَّ بِىِّ ةُ الَّتِى َظَهرْت لِلصَّ عاِم، َفالَ ُيْعِطيِه ِعيَ اْلَحقِيَقُة اْلُمـرَّ ُر َعلَْيـِه فِى الطَّ ُجـِل ِمْن َزْوجاتِه الثَّالَ،، َكَما َكاَن ُيَقتِّ اِل الرَّ

 .َما ُيْشبُِعُه، وفِى َكثِيٍر ِمَن اللََّيالى َيْحِرُمُه ِمْنُه، َفَيبِيُت َجائًِعا

ْلميُذ اْلُجْملََة قَِراَءًة َجْهريًَّة سليمًة بَِنْفِسهِ ( د )   .َيْقَرأُ التِّ

ُجِل اْلُهُدوَء الَِّذى َكاَن َيْنُشُدهُ»: واْلُجْملَُة َمْضُبوَطة بِالشَّْكل   .«َفلَْم َيِجْد فِى َبْيِت َهَذا الرَّ

َن َما فِيـِه ِمَن الَعْزِم َعلَى ( ُمَباَرًكا)َوَفاَت الشيَخ » ابِقِة؛ لَِيَتَبيَّ ِة السَّ ُه َكاَن أَمْ أَْن َيْقَرأَ َما فِى وجِه صغيِرِه، َكَما َقـَرأَهُ فِى اْلَمرَّ َة الَ ُتفِيُد، َوأَنَّ دَّ ٍر َخِطيٍر، وَيْعِرَف أَنَّ الشِّ

 .«َيْنَبِغى أَْن َيِرقَّ َمَع اْبنِِه، َحتَّى الَ َيزيَدهُ كراهًة لَِما ُهَو فِيِه، وَيْدَفَعُه إِلَى َشْىٍء الَ ُيِحبُّهُ 

بِىِّ للكاتِب اْلُمَعلِّمِ  - ْن َسَبَب َكَراِهَيِة الصَّ  .َبيِّ

ُر عليِه فِى الطعاِم، َفالَ ُيعْ  بِىِّ للكاتِب اْلُمَعلِِّم، ُهَو أَنَّ َهَذا اْلُمعلَِّم َكاَن ُيَقتِّ يـِه َما ُيْشبُِعُه، وفِى َكثِيٍر ِمَن اللََّيالِى َيْحِرُمُه ِمْنُه فيبِيُت َجائًِعا، َوإَِذا َخــَرَج إِلَى طِ َسَبُب َكَراِهَيِة الصَّ

ِه وَشْتِمِه وَضْربِِه، وإِْحَدا ِخَذهُ َخاِدًما َيْخِدُمُه، َمَع إَِهانتِه وَسبِّ ُه َيأُْخُذهُ لَِيتَّ ِة ؛ لَِكْثرِة ِعَياله من َزْوجاتِِه ِ، الَعَمِل َمَعُه، فإِنَّ جَّ ُجُروٍح َغائَِرٍة فِى َرْأِسِه، َكَما َوَجَد َبْيَته َيُمـوُج بِالضَّ
 .الثَّالَ،ِ 
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ةُ الَ ُتفِيُد مَ » دَّ ة أُْخَرى بِاللِّيِن، َما َداَمِت الشِّ ْعلِيَم َمرَّ ا َحَضَر َمَع أَِخيِه، لَْم ُيْظِهُروا لَُه اْلَغَضَب، َوَعَرُضـوا َعلَْيـِه . هُ َعـُثمَّ َرأَْوا أَِخيًرا أَْن َيْعِرُضوا َعلَْيِه التَّ َفلَمَّ

ْعليَم بِِرقَّةٍ  َها الناُس : َفَصـاَح فِى َمَراَرةٍ . التَّ قُونِى أَيُّ ْكلِ ! َصدِّ  .«...الَ َفائَِدَة ِمْن َتْعلِيِمى بَِهَذا الشَّ

َقِط اْلَمْطلُوَب لَِما ( أ )   (: ................َمَراَرة)ِمْن اْلُمَراُد .................  (: اْلَغَضب)ُمَضادُّ ...............  (: أَخ)َجْمُع :َيلِىَضْع َمَكاَن النُّ

؟( ُمَباَرك)َما آَراُء أُْسَرِة الشيِخ ( ب )  بِىِّ  تَِجاه الصَّ

ْت عليِه األُْسَرُة؟ ولَِماَذا؟( جـ )  ْأُى الَِّذى استقرَّ  َما الرَّ

بِىُّ اْلَعْرَض الَِّذى َعَرَضُه َعلَْيِه أَُبوهُ ( د )  بِىِّ ِمْنُه؟. َقبِلَ الصَّ  َما َذلَِك اْلَعْرُض؟ َوَعالََم َيُدلُّ َمْوقُِف الصَّ

َضا(: اْلَغَضب)َوُمَضادُّ . إِْخَوة  (: أَخ)َجْمُع ( أ )   .َحْسَرة  َوأَلَم  (: َمَراَرة)اْلُمَراُد ِمْن . الرِّ

ِة، وَيرى َبْعُضهُ ( ُمَباَرك)آَراُء أُْسَرِة الشيِخ ( ب )  دَّ ، أَنَّ َبْعَضُهْم َكاَن َيُح،ُّ أََباهُ َعلَى أَْن َيْسَتْخِدَم َمَعـُه أَْقَصى الشِّ بِىِّ أَْن ُيَقيِّدُه بَِقْيٍد ِمْن َحِديٍد، وُيْلقَِيـُه فِى ُحْجـَرٍة ْم تَِجاَه الصَّ

ة أُْخَرى بِاللِّينِ  ْعلِيَم َمرَّ ـُه، وأَِخيًرا َرأَْوا أَْن َيْعِرُضوا عليِه التَّ ا ُيِحبُّ  .ُمْظلَِمٍة، ويْحـرَمـُه ِممَّ

ة أُْخَرى بِاللِّيِن؛ ألَنَّ ا( جـ )  ْعلِيَم َمرَّ ْت َعلَْيِه األُْسَرةُ، أَْن َيْعِرُضوا َعلَْيِه التَّ ْأُى الَِّذى اْسَتَقرَّ ةُ الَ ُتفيُد َمَعهُ لشِّ الرَّ  .دة

، ُهَو أَْن َيْعَمـَل َمَع كـاتٍِب ِمـَن الُكتَّاِب الَِّذيَن َيقِيُسوَن األَ  -(د )  بِىِّ  .اِضَى للَفالَِّحينَ رَ اْلَعْرُض الَِّذى َعَرَضُه األَُب َعلَى الصَّ

ِد واالْقتَِنـاِع الكامِل، َخْوًفا أاَلَّ َيْسَتِريَح َمَع َهَذا  - أَكُّ ِبىِّ ِمْنُه، َعلَى َعَدِم التَّ  .اتِبِ الكوَيُدلُّ َمْوقُِف الصَّ

، وَعَزَم َعلَى » نِّ ِغيِر السِّ َب القلِب َعُطوًفا، َفاْشَتدَّ ألَُمُه لَِما َحَدَث للَفَتى الصَّ اُن َطيِّ جَّ ْلِم الَِّذى َنَزلَ بِهِ أَنْ َوَقْد َكاَن السَّ  .« َيْصَنَع َشْيًئا ُيْنقَِذهُ ِمَن الظُّ

ا لَِكلَِمةِ (. ُيَخلُِّصه: )َكلَِمًة بَِمْعَنى: َهاِت ِمَن الفَِقرةِ ( أ )   (.اْلَعْدل: )ُمَضاد ً

ِغير، لَِماَذا؟( ب )  اُن َمَع اْلَفَتى الصَّ جَّ  َتَعاَطَف السَّ

ِغير؟( جـ )  اُن إِْنَقاَذ الَفَتى الصَّ جَّ  َكْيَف اْسَتَطـاَع السَّ

 .ِاْقَرإِ الفِْقرَة قَِراءًة سليَمًة، وَضْع لََها ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا( د ) 

ْلم(: اْلَعْدل)وُمَضادٌّ لَِكلَِمِة   . ُيْنقُِذهُ(: ُيَخلُِّصـه)َكلَِمة  بَِمْعَنى ( أ )   .الظُّ

بِىَّ َمْظلُوم  ؛ ألَنَّ اْلَمأُْموَر ُهَو الَّذِ ( ب )  ُه أََحسَّ أَنَّ الصَّ ِغيِر؛ ألَنَّ اُن َمَع اْلَفَتى الصَّ جَّ ْجِن ُدوَن َذْنٍب َجَناهُى أَ َتَعاَطَف السَّ  .َمَر ِرَجالَُه بَِوْضِعِه فِى السِّ

اِن َصِديق  َيْعَمُل ِعْنَد َمأُْمو( جـ )  جَّ ُه َقْد َجاَء للسَّ ِغيِر، َحْيُ، إِنَّ اُن إِْنَقاَذ الَفَتى الصَّ ـجَّ َدهُ اْلَمأُْموَر فِى ٍر اْسـَتَطـاَع السَّ ديُق بِأَنَّ َسيِّ لِزَراَعِة اْلقُْطِن، وِخالََل اْلَحِدي، أَْخَبَرهُ َذلَِك الصَّ

ْجـِن، وَتمَّ  ـغيـَر الَِّذى فِى السِّ بِىَّ الصَّ ِغيِر بِالعمِل ِعْنَد َذلَِك اْلَمأُْمورِ  َحاَجٍة إِلَى َكاتٍب ُيِجيُد الِكَتاَبَة واْلِحَساَب، َفَعـَرَض َعلَْيـِه الصَّ   .إِْلَحاُق اْلَفَتى الصَّ

اُن اْلَعُطوفُ : )الُعْنواُن، ُهوَ ( د )  جَّ  (.السَّ
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اتَِب الَِّذى َسَيأُْخُذه، َوُهَو َخْمَسٌة وَسْبُعون قِْرًشا فِى عَ َفَحاَدَثُه اْلَمأُْموُر َطِويالً، واْطَمأَنَّ إِلَى َعْقلِِه َوإِْدَراِكِه، وقُْدَرتِه َعلَى العمِل الَِّذى َسَيَتَوالَّه، وَ » َرَض عليِه الرَّ

ْهِر، َفَقبِلَُه َشاِكًرا، َوَتَسلََّم َعمله، ُثمَّ اْنَصَرَف لَِيُعوَد إِلَْيِه فِى صبـاِح الَغدِ   .«الشَّ

ُن ( أ )  ـالَُت الَّتِى َجَعلَِت اْلَمأُْموَر ُيَعيِّ  فِى اْلَوِظيَفِة اْلخاليِة؟( َعلِى ُمَباَرك)َما اْلُمَؤهِّ

 .َعلِّلْ لَِذلِكَ .َقَناَعًة بِالِعْلِم وَضُروَرة َتْحِصيلِه( َعلِى ُمَباَرك)اْزَداَد ( ب ) 

ـالَُت الَّتِى َجَعلَِت اْلَمأُْموَر ُيَعيُِّن ( أ )  ُه اْلَحَسُن، وَسالََمُة َعْقلِهِ ( َعلِى ُمَباَرك)اْلُمَؤهِّ وُحْسُن إِْدَراِكِه، ، فِى اْلَوِظيَفِة اْلخالِيِة، ِهَى َمْعِرَفُتُه القِـَراَءَة واْلِكَتاَبَة واْلِحَساَب، وَخطُّ

 .وقُْدَرُتُه َعلَى الَعَمِل الَِّذى َسَيَتَوالَّهُ

ْجنِ  اَقَناَعًة بِاْلِعـْلِم، َوَضُروَرِة َتْحِصيلِِه؛ ألَنَّ اْلِعْلَم َيْرَفُع النَّاَس، وُيْعلِى أَْقَداَرُهْم، وُيَحقُِّق لَُهمُ ( َعلِى ُمَباَرك)اِْزَداَد ( ب )  َة الَكِريَمَة، َوأَنَّ الِعْلَم أَْخَرَجُه ِمَن السِّ  .ْلَحَياَة اْلُحرَّ

ُم لَهُ » عاَم الَِّذى ُيَقدَّ وِف اْلَغلِيِظ، َوَكاَن َيْكرهُ الطَّ ْيتونِ ْم َكاَنْت َمْفـُروَشاُتُهْم ُحْصَر اْلَحْلفا وأَْحـِرَمَة الصُّ  .«لرداَءتِِه، َوالَ َيأُْكلُ َغْيَر الجْبِن والزَّ

 .، واْلُمْفَرَد ِمْنَها(ُحْصر)ُمَراِدَف : َهاتِ ( أ ) 

 ؟(َيْكَره ــ اْلَغلِيظ: )َما َعْكسُ ( ب ) 

ل ( جـ )  ْيتوَن؟( َعلِى ُمَباَرك)لَِماَذا َفضَّ  أَْن َيأُْكلَ اْلُجْبَن والزَّ

 (.َحِصيَرة  : )أَْبِسَطة  َصِغيَرة  ُيْجلَُس َعلَْيَها، واْلُمْفَردُ (: ُحْصر)ُمَراِدُف ( أ ) 

، وَعْكُس (: َيْكَرهُ)َعْكُس ( ب )  قيق(: اْلَغلِيظ)ُيِحبُّ  .الرَّ

َل ( جـ )  ُم لَهُ ( َعلِى ُمَباَرك)َفضَّ ْيُتوَن ؛ لِرَداَءِة األَْطِعَمِة األُْخَرى الَّتِى َكاَنْت ُتَقدَّ  .أَْن َيأُْكَل اْلُجْبَن والزَّ
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 (:ب)َما ُيَناِسُبَها ِمْن ( ا ) ِمْن اْخَتْر 

 (ب)                                                ( أ )              

؛  -١ ْهلةِ          كان التالميُذ يكرهوَن اْلَمَوادَّ  .ـــ بَِفْضـِل اْلُمَعــلِِّم الجليـــِل، وَطِريَقِتـِه السَّ

ِسيِهمْ          الهْندسَة، ( َعلِى ُمَباَرك)أََحبَّ  -٢  .ـــ لُِصُعوَبِة َطِريقِة شـَْرِح ُمَدرِّ

ن اْختِيُروا ( َعلِى ُمَباَرك)َكاَن  -٣  .ـــ لِلخروِج ِمَن اْلَمْدَرَسةِ         ِممَّ

َراَسِة بَِمْدَرَسِة اْلُمَهْنِدس َخاَنة                                                 .ـــ لِلدِّ

ِسيِهمْ  -١ ؛ لُِصُعوَبِة َطِريقِة شـَْرِح ُمَدرِّ  .كان التالميُذ يكرهوَن اْلَمَوادَّ

ْهلةِ ( َعلِى ُمَباَرك)أََحبَّ  -٢  .الهْندسَة، بَِفْضِل اْلُمَعلِِّم الجليِل، وَطِريَقتِِه السَّ

َراَسِة بَِمْدَرَسِة اْلُمَهْنِدسَخاَنة( َعلِى ُمَباَرك)َكاَن  -٣ ن اْختِيُروا لِلدِّ  .ِممَّ

 (:ب)ُيَناِسُبَها فِى اْلَعُموِد  وَما ( أ ) ِصلْ َبْيَن اْلُجْملَِة فِى اْلَعُموِد 

 (ب)                                                ( أ )                        

وَن ِمْن بِالَِدِهْم، َخْوًفا ِمَن ( أ )   .ـــ اْلُكوم واْلَخلِيج              َكاَن اْلَفالَُّحوَن َيفِرُّ

َرائِِب ( ب) ُر َعْن َتْسِديِد الضَّ  (.بِرْنَبالَ اْلَجِديَدةِ )ـــ                           َمْن َيَتأَخَّ

ِة (بِرْنَبالُ اْلَجِديَدةُ ( )جــ) ْجنِ  ـــ                    ، إِْحَدى قَُرى ُمِديِريَّ  .السِّ

ةِ  ـــ                    : األُولَى، ِهىَ ( َعلِى ُمَباَرك)َقْرَيُة أُْسَرِة ( د )  َقْهلِيَّ  .الدَّ

 .ُيْجلَدُ  ـــ        فِى اْلَمَقرِّ اْلَجِديِد ألُْسَرتِِه بَِقْرَيِة ( َعلِى ُمَباَرك)ُولَِد ( هــ)

ْجنِ ( أ )  وَن ِمْن باِلَِدِهْم، َخْوًفا ِمَن السِّ   .َكاَن اْلَفالَُّحوَن َيفِرُّ

َرائِِب ُيْجلَدُ ( ب) ُر َعْن َتْسِديِد الضَّ  .َمْن َيَتأَخَّ

َقْهلِيَّةِ (بِرْنَباُل اْلَجِديَدةُ ( )جــ) ِة الدَّ  .، إِْحَدى قَُرى ُمِديِريَّ

 .اْلُكوم واْلَخلِيج: األُولَى، ِهىَ ( َعلِى ُمَباَرك)َقْرَيُة أُْسَرِة ( د ) 

 (.بِرْنَباَل اْلَجِديَدةِ )فِى اْلَمَقرِّ اْلَجِديِد ألُْسَرتِِه بَِقْرَيِة ( َعلِى ُمَباَرك)ُولَِد ( هــ)

 :َهاِت اْلَمْطلُوَب، ُثمَّ اْسَتْعِمْلُه فِى ُجْملٍَة ِمْن إِْنَشائِكَ 

 (: .........ُيْجلَدُ )ُمَراِدُف * 

ت)ُمَضادُّ *   ( : ...........اْسَتَقرَّ

َرائِب)ُمْفَرُد *   (: ..........الضَّ

 ( : ..........َقــــْرَيةٍ )َجْمـُع * 

َمِن اْلَماِضى، َكاَن ُيْضَرُب َعلَى ِجْلِدهِ »: َواْلُجْملَةُ .  ِجْلِدهِ ُيْضَرُب َعلَى (: ُيْجلَدُ )ُمَراِدُف    .«اْلُمْجِرُم فِى الزَّ

ت)ُمَضادُّ    .«ِمْن َقْرَيِة اْلُكوِم واْلَخلِيِج إِلَى بِِرْنَباَل اْلَجِديَدِة ( َعلِى ُمَباَرك)َرَحلَْت أُْسَرةُ »: َواْلُجْملَةُ . َرَحلَت(: اْسَتَقرَّ

َرائِب)ُمْفَرُد   ِريَبةُ (: الضَّ ِريَبِة َواِجب  َعلَى ُكلِّ َفْردٍ »: َواْلُجْملَةُ . الضَّ  .«َسداُد الضَّ

 .«فِى ِمْصَر َعَدُد اْلقَُرى أَْكَثُر ِمْن َعَدِد اْلُمُدنِ »: َواْلُجْملَةُ . قًُرى(: َقْرَيةٍ )َجْمُع  
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َها اْلَجِديـدِ )فِى ( َعلِى ُمَباَرك)َوَقْد َطاَبِت اْلَحَياةُ ألُْسَرِة » ى َقاَرُبوا اْلِماَئَتْيِن، َوُعِرفُوا بِاْسِم (َمَقرِّ ُهْم َكاَن فِيِهُم اْلَمَشايُخ الَِّذيَن (َعائِلَِة اْلَمَشايخِ )، َوَكُثَر َعَدُدَها َحتَّ ؛ ألَنَّ

ينِىِّ الَِّذى َيْحَتاُج إِلَْيِه أَْهلُ اْلقُ   .«رىَيْعِرفُوَن اْلقَِراَءَة واْلِكَتاَبَة واْلِحَساَب، وَشْيًئا ِمَن الِعْلِم الدِّ

ا ( أ )  ِحيَحَة ِممَّ ِراإلَِجاَبَة الصَّ  :َيلِى َبْيَن األَْقَواِس لَِما  َتَخيَّ

َمتْ : ....... )َمْعَناَها(: َطاَبِت اْلَحَياةُ )   (َحُسَنْت ـــ َظَهَرْت ـــ َتَقدَّ

 (ـــ َهلََك ـــ َفنِىَ  َقلَّ (: ....... )َكُثرَ )ُمَضادُّ  

 (أَْعـــالَم ـــ َعـــَوالِم ـــ ُعـــلُوم(: ....... )ِعْلم)َجْمُع  

ِحيَحةِ  أَْكِملْ َما ( ب) ُز ......... اْسٌم أُْطلَِق َعلَى أُْسَرِة (: َعائِلَُة اْلَمَشايِـخِ : )َيلِى بِاإلَِجاَباِت الصَّ  .............  بَِمْعِرَفِة ( َعائِلَُة اْلَمَشايِـخِ )َتَتَميَّ

 ..........َيْحَتاُجُه أَْهلُ اْلقَُرى ِمْن ُعلُوٍم، ُهَو اْلِعْلُم  َما أََهمُّ                                              

ابَِقِة َعلَى َتَميُِّز أُْسَرِة ( جـ)  (.َعلِى ُمَباَرك)اْسَتِدلَّ ِمْن ِخالَِل اْلفِْقَرِة السَّ

َخَذْت أُْسَرةُ ( د )  ا َجِديًدا( َعلِى ُمَباَرك)لَِماَذا اتَّ  ؟  لََها َمَقر ً

 .ُعلُوم(: ِعْلم)َجْمُع . َقلَّ (: َكُثرَ )ُمَضادُّ . َحُسَنتْ : َمْعَناَها(: َطاَبِت اْلَحَياةُ ( )أ ) 

 (.َعلِى ُمَباَرك)اْسم  أُْطلَِق َعلَى أُْسَرِة (: َعائِلَُة اْلَمَشايِخِ )( ب)

ينِىِّ ( َعائِلَُة اْلَمَشايِـخِ )َتَتَميَّز    .بَِمْعِرَفِة اْلقَِراَءِة واْلِكَتاَبِة واْلِحَساِب، وَشْىٍء ِمَن اْلِعْلم الدِّ

ينِىُّ  أََهمُّ َما    .َيْحَتاُجُه أَْهُل اْلقَُرى ِمْن ُعلُوٍم، ُهَو اْلِعْلُم الدِّ

ِز أُْسَرِة ( جـ) ا ُيْسَتَدلُّ بِِه ِمَن اْلفِْقَرِة َعلَى َتَميُّ ُه َكاَن ِمْنُهُم اْلَمَشايِـُخ الَِّذيَن َيْعِرفُوَن اْلقَِراَءَة واْلِكَتاَبَة واْلِحَساَب، وَشْيًئا ِمَن اْلعِ (َعلِى ُمَباَرك)ِممَّ ينِىِّ الَِّذى َيْحَتاُج إِلَْيِه ْلمِ ، ُهَو أَنَّ  الدِّ

 .أَْهُل اْلقَُرى

َخَذْت أُْسَرةُ ( د )  اُم،( َعلِى ُمَباَرك)اتَّ َرائِِب اْلَباِهَظِة، الَّتِى َفَرَضَها َعلَْيِهُم اْلُحكَّ َها َهَرَبْت ِمْن َسَداِد الضَّ ا َجِديًدا؛ ألَنَّ  .لَّتِى لَْم َتْقِدْر َعلَى َسَداِدَها والََها َمَقرةً
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اُب فِى َقْرَيٍة َبِعيَدٍة َعْن » ماِعَنةِ )َوَكاَن اْلُكتَّ بِىُّ َمَع الشيِخ فِى َبْيتِِه َطَوالَ األُْسُبوِع، وَيُعوَد إِلَى (َعَرِب السَّ ، َوُحلَِّت اْلُمْشِكلَُة، بِأَْن ُيقِيَم الصَّ

ْفلَ أَْجًرا و ْيِخ َما َيْكفِى الطِّ َفَقا َعلَى أَْن َيْبَعَث اْلَوالُِد إِلَى الشَّ  .«اَمةً إِقَ َمْنِزلِِه َيْوَم اْلُجُمَعِة، َكَما اتَّ

ا َبْيَن اْلَقْوَسْيِن لَِما َيلِى( أ )  ِحيَحَة ِممَّ ِراإلَجاَبَة الصَّ  :َتَخيَّ

 (ُيْرســـِلُ ـــ َيْهــِدى ـــ ُيْعـِطـى(: ....... )َيْبَعـــثُ )َمْعَنى 

 (َيْمِشـى ـــ َيْرَحـلُ ـــ َيْذَهــبُ (: ........ )ُيقِيــــمُ )ُمَضادُّ  

ــاب)َجْمُع    (َكَتبـــة ـــ َكَتائِـب ـــ َكَتاتِيــب(: ......... )ُكتَّ

 َما اْلُمْشِكلَُة اْلُمَشاُر إِلَْيَها فِى الفِْقَرِة؟ َوَكْيَف َتمَّ َحلَُّها؟( ب ) 

 لَِم لَْم َيقُِم الوالُِد بَِتْعلِيِم اْبنِِه بَِنْفِسِه؟( جـ ) 

؟( د )  بِىِّ َفَق َمَعُه َوالُِد الصَّ  َمِن الشيُخ فِى الفِْقَرِة؟ وَعالََم اتَّ

 .َكَتاتِيب(: ُكتَّاب)َجْمُع   .َيْرَحلُ (: ُيقِيمُ )ُمَضادُّ . ُيْرِسلُ (: َيْبَع،ُ )َمْعَنى ( أ ) 

ْيَخ الَِّذى َسَيقُوُم بَِتْعلِيم : اْلُمْشِكلَُة اْلُمَشاُر إِلَْيَها فِى اْلفِْقَرةِ ( ب )  ماِعَنةِ )، َيْسكُن َقِريًبا ِمْن َمَساِكِن اْلَبْدِو، َبِعيًدا َعْن (َعلِى ُمَباَرك)أَنَّ الشَّ ، وُحلَِّت اْلُمْشِكلَُة بِأَْن (َعَرِب السَّ

بِىُّ  ْيِخ فِى َبْيتِِه َطَواَل األُْسُبوِع، وَيُعوَد إِلَى َمْنِزلِِه َيْوَم اْلُجُمَعِة، َعلَى أَْن َيْبَعَ، َوالُِد ( َعلِى ُمَباَرك)ُيقِيَم الصَّ  (.َعلِى  ) َما َيْكفِى األَْجَر واإلَقاَمَة لـ ( َعلِى ُمَباَرك)َمَع الشَّ

 .لَْم َيقُِم الوالُد بَِتْعلِيِم اْبنِِه بَِنْفِسِه؛ لَِكْثَرِة َمَشاِغلِهِ ( جـ ) 

ْيُخ فِى اْلفِْقَرِة، ُهوَ ( د )  ْيُخ : الشَّ  (.أَْحَمُد أَُبو ِخْضرٍ )الشَّ

بِىِّ   َفَق َمَعُه والُِد الصَّ ْيِخ َما َيْكفِى األَْجَر واإلَقاَمَة الْبنِهِ (َعلِى ُمَباَرك)َواتَّ  .، َعلَى أَْن َيْبَعَ، إِلَى الشَّ
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ْيِخ » بِىُّ إِلَى الشَّ ْبِع، بَِجانِبِِه َعًصا َغلِيَظٌة، َيْنُظُر إِلْيَها أَْوالَُد ( أَبى ِخْضر)ِعْنَدَما َذَهَب الصَّ ابِِه، َوَجَدهُ َكاِشَر اْلَوْجِه، َقاِسَى الطَّ فِى ُكتَّ

ْعُب، ُثمَّ ازَداَد َما بِِه ِمَن اْلَفَزعِ  اِب فِى َخْوٍف َشديٍد، َفَملََكُه الرُّ  .«اْلُكتَّ

بِى  )َجْمُع : َهاِت اْلَمْطلُوَب، وَضْعُه فِى ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدكَ ( أ )   (: ............َخْوف)ُمَضادُّ ............ (: الصَّ

، وخوفِِه ِمَن الشيِخ؟( ب )  بِىِّ  َما َمْصَدُر َفَزِع الصَّ

َر َعْن َذلَِك الشُُّعوِر؟( جـ )  بىِّ َنْحَو شيخِه؟ َوَكْيَف َعبَّ  َما ُشُعوُر الصَّ

ْضَت :لَوْ َماَذا َتْفَعلُ ( د  )  اِب َتَعرَّ بِىُّ فِى ُكتَّ َض لَُه الصَّ  ؟(أَبِى ِخْضرٍ )لَِما َتَعرَّ

 َوَعَدَك أبوَك بجائزٍة كبيرٍة إَِذا انتظمَت فِى التعليِم؟ 

ِة الحديثِة؟ َولَِماَذا؟( أَُبو ِخْضرٍ )َهلْ يتفُق َما َيْفَعلُُه الشيُخ ( هـ )  ْرَبِويَّ اِت التَّ َظِريَّ  َمَع النَّ

بِىة )َجْمُع ( أ )  ْبَيةُ (: الصَّ ْبَياُن أَِو الصِّ  .الصِّ

ْبَياُن اْلقَِراَءَة واْلِكَتاَبَة فِى اْلَمَداِرسِ »:واْلُجْملَةُ   .«َيَتَعلَُّم الصِّ

 .أَْمن(: َخْوف)ُمَضادُّ  

يَّاُح فِى ِمْصَر فِى أَْمٍن وَسالََمةٍ »:والجملةُ  ل السُّ  .«يتجوَّ

بِىِّ وَخْوفِِه ِمَن الشَّْيخِ ( ب )   .اْلَعَصا الَغلِيَظُة الَّتِى بِِجَواِرِه، والَّتِى َيْضِرُب بَِها األَْوالََد ألَْتَفِه األَْسَبابِ : َمْصَدُر َفَزِع الصَّ

بِىِّ َنْحَو شيخهِ  ( جـ )  ِديُد ِمْنهُ : ُشُعوُر الصَّ  .اْلَخْوُف َواْلَكَراِهَيُة، واْلَفَزُع الشَّ

ًة أُْخَرى  َهاِب إِلَْيِه َمرَّ ُعوِر بَِعَدِم الذَّ َر َعْن َذلَِك الشُّ  .َوَعبَّ

 [.أَِجْب بَِنْفِسكَ ( ]د  ) 

َما ( أَُبو ِخْضر)الَ يتفُق َما َيفَعلُه الشيُخ .. الَ ( هـ )  وُن التعليُم َيكُ َمَع النظريات التربويِة اْلَحِديثِة؛ ألَن المعلَِّم َيِجُب أاَلَّ ُيِخيَف تالميَذهُ وَيْضِربهْم، وال َيْشُتَمُهْم، وإِنَّ

 .بالنُّصِح واإلرشاد وُحسِن المعاملةِ 
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ِب األفكاَر اآلتَِيَة بَِحَسِب ُحُدوثَِها، بِِكَتاَبِة األرقاِم فِى األَْقَواسِ   :َرتِّ

َماِعَنةِ )َمَع َبْدِو ( َعلِى ُمَباَرك)أََقاَمْت أُْسَرةُ (      )    (.َعَرِب السَّ

اِب ( َعلِى ُمَباَرك)َحفَِظ (      )   ِة األُولَى فِى ُكتَّ  (.أَبِى ِخْضرٍ )القرآَن الكريَم للمرَّ

ْت أُْسَرةُ (      )    (.بِِرْنَبال اْلَجِديَدة)فِى َقْرَيِة ( َعلِى ُمَباَرك)اْسَتَقرَّ

اهُ ( ُمَباَرك)ُولَِد للشيِخ (      )   ا)َولٌَد َسمَّ  (.َعلِي ً

اِب، بَِرْغِم َتْهديِد أَبِيهِ ( َعلِى ُمَباَرك)َرَفَض (      )   َهاَب إِلَى اْلُكتَّ  .الذَّ

ْت أُْسَرةُ  ( ١)  (.بِِرْنَبال اْلَجِديَدة)فِى َقْرَيِة ( َعلِى ُمَباَرك)اْسَتَقرَّ

اهُ ( ُمَباَرك)ُولَِد للشيِخ ( ٢) ا)َولَد  َسمَّ  (.َعلِيةً

َماِعَنةِ )َمَع َبْدِو ( َعلِى ُمَباَرك)أََقاَمْت أُْسَرةُ ( ٣)  (.َعَرِب السَّ

ِة األُولَى فِى ُكتَّاِب ( َعلِى ُمَباَرك)َحفَِظ ( ٤)  (.أَبِى ِخْضرٍ )القرآَن الكريَم للمرَّ

َهاَب إِلَى اْلُكتَّاِب، بَِرْغِم َتْهديِد أَبِيهِ ( َعلِى ُمَباَرك)َرَفَض ( ٥)  .الذَّ

بِىِّ » َة َيا َصِديقِى فِى اْختَِيار : َقالَ لَُه أََحُد إْخَوتِِه فِى َبَشاَشةٍ ... لَِكنَّ األََب العـاقلَ الحكيَم، أَْدَرَك َما فِى َنْفِس الصَّ يَّ َسَنْتُرُك لََك اْلُحرِّ

َه إِلَْيِه؛ لُِتْصبِـَح َبْعَد َما َتْكَبُر َرُجالً ُمْحَتَرًما؟ فَ  بِىُّ فِى َشَجاَعةٍ أَ َطِريقَِك إِلَى ُمْستقبلَِك، َفَماَذا َتَرى أَْن َتَتَوجَّ أُِحبُّ أَْن أَُكوَن : ْسَرَع الصَّ

ُجلِ   .«..َكاتًِبا ِمْثلَ َذلَِك الرَّ

 (: .........َشَجاَعة)ُمَضادُّ .......... (: اْلَحِكيم)َجْمُع : ِمْنكَ َضْع َمَكاَن النقِط َما ُيْطلَُب  ( أ ) 

 َما الَّذى أَْدَرَكُه األَُب اْلَعاقِلُ اْلَحِكيُم؟( ب ) 

ِة فِى َتْعلِيِم األَْبَناءِ ( جـ )  ْرَبِويَّ ُرِق التَّ ُن اْلفِْقَرةُ أَْحَدَث الطُّ ْح َذلِكَ . ُتَبيِّ  .َوضِّ

َر األَُب اْبَنُه فِى َتْحِديِد ُمْسَتْقَبلِِه؟( د  )   لَِم َخيَّ

 :َيأْتِى َعلِّلْ لَِما ( هـ ) 

بِىِّ أَْن َيُكوَن َكاتًِبا -١  .اْختَِياِر الصَّ

ابِ  -٢ هاَب إِلَى اْلُكتَّ بِىِّ الذَّ  .َرْفِض الصَّ

 .ُجْبن  (: َشَجاَعة: )ُمَضادُّ . اْلُحَكَماء(: اْلَحِكيم)َجْمُع ( أ ) 

 [.أَِجْب بَِنْفِسكَ ( ]ب ) 

ِة فِى َتْعلِيـِم األَْبَناِء، وَذلَِك بِأَْن َيْخَتاَر التلميُذ الطَّ ( جـ )  ْرَبِويَّ ُرِق التَّ  .َق الَِّذى ُيَناِسُبُه لَِتْحِديِد ُمْسَتْقَبلِهِ ِريُتَبيُِّن اْلفِْقَرةُ أَْحَدَ، الطُّ

ِريَق الَِّذى َيَراهُ ُمَناِسًبا لَُه ولُِمْستَ ( د  )  َر األَُب اْبَنُه فِى َتْحِديِد ُمْسَتْقَبلِِه، َحتَّى َيْتُرَك لَُه الطَّ  .َبلِِه، ولَْيَس بالطريقِة الَّتِى َيَراَها األَبُ قْ َخيَّ

 (هـ ) 

بِىِّ  -١ ْتُه َمالَبُِسُه، َوَرأَى النَّاَس ( َعلِى  )اختياُر الصَّ  .اُبوَنُه وَيْحَتِرُموَنهُ َيهَ أَْن َيُكوَن َكاتًِبا، حتَّى َيُكوَن ِمْثَل اْلَكاتِِب الَِّذى أَْعَجَبُه َشْكلُُه، وَسرَّ

بِىُّ  -٢ َهاَب إِلَى اْلُكتَّاِب، بَِسَبِب َضْرِب َشْيِخ اْلُكتَّاِب لَُه ولُِزَمالَئِِه بِالَعَصا، َوَقْسَوتِِه فِى ُمَعاَملَتِهِ ( َعلِى ُمَباَرك)َرَفَض الصَّ ِه َوإَِهاَنتِهِ ، الذَّ  .َوَسبِّ
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ِغيِر العنيِد، الَِّذى الَ َيْرَضى أَْن َيْفِرَض أََحٌد َعلَْيِه َرْأيً ( ُمَباَركٌ )َمطَّ الشيُخ » َب اْلَعَملَ بَِنْفِسِه، لُِيَوافَِق َعلَْيِه  ا،َشَفَتْيِه، َوَهزَّ َكِتَفْيِه َعَجًبا ِمْن َهَذا الصَّ وَيأَْبى إاِلَّ أَْن ُيَجرِّ

 .«هِ لَبِ أَْو الَ ُيَوافَِق، ُثمَّ َذَهَب إِلَى َذلَِك اْلَكاتِِب، َوَرَجاهُ أَْن َيْقَبلَ اْبَنُه تِْلِميًذا لَُه، َفَواَفَق َعلَى طَ 

ِحيَحـَة ِممـَّا َبْيَن اْلَقْوَسـْيِن لَِما َيلِى( أ )  ِر اإلَجاَبَة الصَّ  :َتَخيَّ

 (َيـْرفُــُض ـــ َيْغَضـــُب ـــ َيُثــــورُ (: ........ )َيأَْبــى)ُمَراِدُف  

ِغير)َجْمـُع   َغار ـــ األََصاِغر(: ........ )الصَّ َغائِر ـــ الصِّ  (الصَّ

ْيِخ، وَعَجبِِه ِمْن اْبنِِه ( ب )   ؟(َعلِى  )َما َسَبُب َدْهَشـِة الشَّ

 َمِن اْلَكاتُِب اْلُمَشاُر إِلَْيِه فِى اْلفِْقَرِة؟( جـ ) 

بِىُّ بَِنْفِسِه، وَيْعَتدُّ بَِكَراَمتِهِ ( د )  ْح ِمْن ِخالَِل اْلفِْقَرةِ . َيْعَتزُّ الصَّ  .َوضِّ

ِغير)َجْمُع .َيْرفُضُ (: َيأْبى)ُمَراِدُف ( أ )  َغار(: الصَّ  .الصِّ

ْيِخ، وَعَجبِِه ِمْن اْبنِِه ( ب )  ُه الَ َيْرَضى أَْن َيْفِرَض َعلَْيـِه (َعلِى  )َسـَبُب َدْهَشِة الشَّ ، أَنَّ

َب اْلَعَمَل بَِنْفِسِه؛ لُِيَوافِق َعلَْيِه أَْو الَ ُيَوافِق  .أََحـد  َرْأَيُه، َوَيأَْبى إاِلَّ أَْن ُيَجرِّ

َكاتِـب  ِمَن اْلُكتَّاِب الَِّذيـَن َيقِيُسـوَن : اْلَكـاتُِب اْلُمَشاُر إِلَْيــِه فِى اْلفِْقَرِة، ُهوَ ( جـ ) 

 .األََراِضَى لِلَفالَِّحينَ 

ُه َيْخُدُم َهَذا اْلَكاتَِب بِِصْدٍق َوأََماَنٍة،» ُه لَْم َيْسـَتِمرَّ َطِويالً فِى َهَذا اْلَعَمِل، إِْذ َوَجَد أَنَّ َعاِم، وَمَكث َعلَى وَ  لَِكنَّ َمَع َذلَِك َيأُْكلُ َعلَْيِه أَْجـَرهُ، َوالَ ُيْعِطيِه َشْيًئا َغْيَر الطَّ
 .«َهَذا اْلَحاِل َثالََثة أَْشُهٍر، َحتَّى َساَءْت َحالُه، َفَعـَزَم َعلَى أَْن َيأُْخَذ َحقَُّه بِاْلِحيلَةِ 

َقِط فِيَما َيلِى( أ )   (: ...........اْلَحال)َجْمُع ........... (: أََماَنةَ )ُمَضادُّ  ............ (: َمَكثَ )َمْعَنى : َضِع اْلَمْطلُوَب َمَكاَن النُّ

ِح اْلِحيلََة الَّتِى أََخَذ ( جـ ) ؟                       َعَدَم اْستِْمَراِرِه فِى الَعمِل َمَع اْلَكاتِبِ ( َعلِى ُمَباَرك)بَِم َعلَّلَ ( ب )  ًنا َرْأَيكَ ( َعلِىٌّ )َوضِّ  .بَِها َحقَُّه، ُمَبيِّ

ْص َوِسيلََة اْنتَِقاِم اْلَكاتِِب ِمْن ( د )  َنْتَها اْلفِْقَرةُ ( هـ .          ) ، فِى َحَوالى أَْرَبَعِة أَْسُطرٍ (َعلِى ُمَباَرك)لَخِّ  .اُْذُكْر أََهمَّ األَْفَكاِر الَّتِى َتَضمَّ

  .األْحَوال(: اْلَحال)َجْمُع . ِخَياَنة  (: أََماَنة)ُمَضادُّ . َبقِىَ (: َمَك،َ )َمْعَنى ( أ ) 

ُه َيْخُدُم َهـَذا اْلَكاتَِب بِِصْدٍق َوأََماَنٍة، َوَمـَع َذلَِك ( َعلِى ُمَباَرك)َعلََّل ( ب )  َعامِ َيأْ َعَدَم اْستِْمَراِرِه فِى الَعمِل َمَع اْلَكاتِِب، بِأَنَّ  .ُكُل َعلَْيِه أَْجـَرهُ، َوالَ ُيْعِطيِه َشْيًئا َغْيَر الطَّ

ُه َذاَت َيـْوٍم أَْرَسـلَُه اْلَكاتُِب؛ لَِيْقبَِض َبْعــَض المـاِل، َفَقَبَضُه، وأََخـَذ ِمْنُه ِمْقَداَر أَْجِرِه، وذَ : َحقَُّه، ِهىَ ( َعلِى ُمَباَرك)اْلِحيلَُة الَّتِى أََخــَذ بَِها  -(جـ )  َب إِلَى الَكاتِِب وَسلََّمُه ِكيَس هَ أَنَّ

ُه أََخَذ ِماَئًة َوَخْمِسين قِْرًشا، قِيَمَة أَْجِرِه َعْن َثالََثِة ُشُهوٍر َعِمَل فِيَها ِعنْ  قُوِد، وأَْخَبَرهُ أَنَّ  .، واْنَصَرَف ُمْسِرًعاَدهُ النُّ

، اْسَتَطـاَع بَِها  - َها ِحيلَة  َباِرَعة  فَ ( َعلِى ُمَباَرك)وَرْأيِى فِى َهِذِه اْلِحيلَِة أَنَّ ْجِن، بِاالتِّ َمَع  اقِ أَْن َيْحُصَل َعلَى َحقِِّه، َوإِْن َكاَن َقْد َفَقَد َعَملَُه، وانتَقَم ِمْنُه الكاتُِب بَِحْبِسِه فِى السِّ

 .اْلَمأُْمورِ 

َفَقا َعلَى االْنتَِقاِم ِمْنُه، َفِحيَن َجاَء إِلَى اْلَمْرَكِز َطلَب  ِمَن اْلُحُكوَمِة، (َعلِى ُمَباَرك)، بِأَْن َذَهَب الَكاتُِب إِلَى اْلَمأُْموِر، وأَْخَبَرهُ بَِما َفَعَل (َعلِى ُمَباَرك)اْنَتَقـَم الكاتُب ِمْن ( د )  ، واتَّ

ِة، َدَعا اْلَمأُْموُر  اِن للخدمِة اْلَعْسَكِريَّ بَّ ـَل أَْسَماَء َمـْن فِيـِه، َحتَّى َيْخَتـاَر َبْعَضُهْم للخـدَمـِة العسكريِة، و( َعلِـى ُمبـَاَرك)باْختَِياِر َبْعِض الشُّ ْجِن، لُيَسجِّ َدَما ِعنْ إِلَى أَْن َيْذَهَب إِلَى السِّ

 .ِن ِعْشِريَن َيْوًماجْ َذَهَب إِلَى السجِن، أََحاَط بِِه ِرَجاُل اْلَمأُْموِر، َوَوَضُعوا فِى َرَقَبتِِه َقْيًدا ِمْن َحِديٍد، وأَْلقُوا بِِه فى السِّ 



 :أكمل ما يأتي 

 .«......َمْن َعلََّمنِى َحْرًفا، ِصْرُت لَُه »( أ ) 

ْيُخ ( ب )  َة ( ُمَباَرك)َرقَّ الشَّ دَّ   .............َمَع اْبنِِه، وَعَرف أَنَّ الشِّ

  ...............فِى َعَملِِه َمَع اْلَكاتِِب إاِلَّ ( َعلِى)لَْم َيْمُكْث ( جـ ) 

ِة ( َعلِى ُمَباَرك)َكاَن ( د )   ..........، بِأَْجٍر َقْدُرهُ (أَُبو َكبِير)َيْعَملُ فِى َمأُْموِريَّ

 .«َمْن َعلََّمنِى َحْرًفا، ِصْرُت لَُه َعْبًدا»( أ ) 

ْيُخ ( ب )  َة الَ ُتفِيُد َمَعهُ ( ُمَباَرك)َرقَّ الشَّ دَّ  .َمَع اْبنِِه، وَعَرف أَنَّ الشِّ

 .فِى َعَملِِه َمَع اْلَكاتِِب إاِلَّ َثالََثَة ُشُهورٍ ( َعلِى)لَْم َيْمُكْ، ( جـ ) 

ِة ( َعلِى ُمَباَرك)َكاَن ( د )  ، بِأَْجٍر َقْدُرهُ َخْمُسوَن قِْرًشا (أَُبو َكبِير)َيْعَمُل فِى َمأُْموِريَّ

 .فِى الشَّْهر

اِم واألْغنياِء، يقفوَن فِى ُخُشـوٍع، ويتَكلَُّمو( َعْنَبر أََفْنِدى)ِعْنـَدَما َدَخـلَ اْلَفَتى َعلَى » َهـٍة، أمامُه َكثِيٌر ِمَن األْعَياِن واْلُحكَّ بِأَْصـواٍت َخافَِتٍة، َن َرآهُ جالًسا فِى عظمٍة وأُبَّ

 .«وَيْسَتِمُعوَن إِلَى األَواِمر الَّتِى ُيْلقِيَها َذلَِك اْلَمأُْموُر َعلَْيِهْم فِى إِْصَغاٍء َشِديدٍ 

ا َبْيَن اْلَقْوَسْيِن لَِما َيلِى( أ )  ِحيَحَة ِممَّ ِر اإلَجاَبَة الصَّ  :َتَخيَّ

 (اْلَفَتاوى ـــ اْلفِْتَيان ـــ اْلَمْفُتون(: ....... )اْلَفَتـى)َجْمـُع * 

ـة ـــ ُمْزِعَجـــة ـــ ُمِخيَفـــة(: ....... )َخافَِتة)ُمَضادُّ *   (َقـِويَّ

 ؟(َعْنَبَر أََفْنِدى)ِمَن اْلَمْشَهِد الَِّذى َرأَى فِيِه ( َعلِى ُمَباَرك)َما َمْوقُِف ( ب ) 

ُجِل؟ َوَكْيَف َوَصلَ إِلَى َذلَِك اْلَمْنِصِب؟( جـ )   َما ِسـرُّ اْحتَِراِم الناِس لَِهَذا الرَّ

َج فِيَها ( د )   ؟ َوَكْيَف َدَخلََها؟(َعْنَبر أََفْنِدى)َما اْلَمْدَرَسُة الَّتِى َتَخـرَّ

 .َقِويَّة(: َخافَِتة)ُمَضادُّ . اْلفِْتَيان(: اْلَفَتى)َجْمُع ( أ ) 

ا َيَرى وَيْسَمعُ (َعْنَبَر أََفْنِدى)ِمَن اْلَمْشَهِد الَِّذى َرأَى فِيِه ( َعلِى ُمَباَرك)َمْوقُِف ( ب )   .، ُهَو َدْهَشُتُه ِممَّ

ُجِل، ُهَو أَنَُّه َتَعلَّمَ ِسرُّ (جـ )   .اْحتَِراِم النَّاِس لَِهَذا الرَّ

 (.َقْصِر الَعْينِىة )إِلَى َذلَِك اْلَمْنِصِب، َبْعَد ُدُخولِِه َمْدَرَسَة ( َعْنَبر أََفْنـِدى)َوَوَصَل 

َج فِيَها ( د )   (.َقْصِر اْلَعْينِىة )، ِهَى َمْدَرَسُة (َعْنَبر أََفْنِدى)اْلَمْدَرَسـُة الَّتِى َتَخــرَّ

َداِت اْلُمْجَتَمِع اْلفُْضلََياتِ ( َعْنَبر أََفْنِدى)وقـد دَخـَل   َطْت لَُه إِْحَدى َسيِّ  .َهِذِه اْلَمْدَرَسَة، َبْعَد أَْن َتَوسَّ

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/


َة » ْرِكيَّ َكَما أَْخَبَرهُ أَْن َتالَِميَذ َهِذِه اْلَمْدَرَسِة َيَتَعلَُّموَن فِيَها اْلَخطَّ والحساَب َواللَُّغَة التُّ

اَم ُيْؤَخُذوَن ِمْنَها، َفاْرَتـاَح َقْلُبهُ   .«وَغْيَر َذلَِك، وأَنَّ اْلُحكَّ

ابَِقُة؟( أ )  ُث َعْنَها الِعَباَرةُ السَّ  َما اْلَمْدَرَسُة الَّتِى َتَتَحـدَّ

َم ( ب )   ، َعلَى ُدُخوِل تِْلَك اْلَمْدَرَسِة؟(َعلِى ُمَباَرك)لَِماَذا َصمَّ

ُهَما أَْفَضلُ فِى التعبيرِ ( جـ )   ؟ َولَِماَذا؟(َفَفـِرحَ )أَْو ( َفاْرَتـاَح َقْلُبهُ : )أَيُّ

ابَِقُة، ِهَى َمْدَرسُة ( أ )  ُ، َعْنَها الِعَباَرةُ السَّ  (.َقْصر اْلَعْينِى)اْلَمْدَرَسُة الَّتِى َتَتَحدَّ

َم ( ب )  ُموَن فِيَهـا اْلَخطَّ واْلِحساَب َواللَُّغـَة التُّْركِ ( َعلِى ُمَباَرك)َصـمَّ اَم ُيْؤَخُذوَن ِمْنَهايَّ َعلَى ُدُخـوِل تِْلـَك اْلَمْدَرَسِة؛ ألَنَّ التَّالَِميَذ َيَتَعلَـّ  .َة وَغْيَر َذلَِك، َكَما أنَّ اْلُحكَّ

ْعبِيـُر األَْفَضُل، ُهـوَ ( جـ )  ا ُيؤَ (اْرَتـاَح َقْلُبهُ : )التَّ ْعبِيَر َيُدلُّ َعلَى اْرتَِيـاِح اْلَقْلِب، َبْعَد أَْن َكاَن َمْشُغوالً بِأُُموٍر َكثِيَرٍة، ِممَّ ، (اْرَتـاَح َقْلُبهُ )ى إِلَى ُسُروِر اإلْنَساِن الَِّذى دِّ ؛ ألَنَّ َهَذا التَّ

 .َوإَِزالُة أَىِّ ُحْزنٍ 

ا  ْعبِيُر بِـ أمَّ  .، َفُهَو َتْعبِير  َيُدلُّ َعلَى اْلَفـَرِح لَِمْوقٍِف َعابِرٍ (َفَفـِرحَ )التَّ

اِش (َقْصر اْلَعْينِـى)لَْم َيِجِد اْلَفَتى َمْدَرَسَة » ا َسِمـَع ِمْن َفرَّ ل، َوَوَجَدَها بعيدًة ُكلَّ اْلُبْعِد َعمَّ ـى اْعَتَقَد بأَنَّ َما ُحِكَى لَُه َعْنَها أَْوَهاٌم ِمْن َنْسِج (َعْنَبـر أََفْنِدى)، َكَما َكاَن َيَتَخيَّ ، َحتَّ

 .«اْلَخَيالِ 

 .، فِى ُجْملََتْيِن ِمْن ِعْنِدكَ (َبِعيَدة)، وُمَضادَّ (أَْوَهام)ُمْفَرَد : َهاِت ( أ ) 

لُ ( ب )   ؟ َوَما الحقيقُة الَّتِى َوَجَدَها؟(َقْصر اْلَعْينِى)َعْن َمْدَرَسِة ( َعلِى ُمَباَرك)َماَذا َكاَن َيَتَخيَّ

َر ( جـ )   ، َبْعَد أَْن َعَرَف حقيَقَة اْلَمْدَرَسِة؟(َعلِى ُمَباَرك)فِيَم َفكَّ

ُب إِلَى قُلُوبَِنا»: َواْلُجْمـلَةُ .  َوْهم(: أَْوَهام)ُمْفَرَد (أ )   .«َيِجُب أَْن ُنِزيَل أَىَّ َوْهم َيَتَسرَّ

 .«َمْدَرَستِى َقِريَبة  ِمْن َمْنِزلِى»: واْلُجْملَةُ .  َقِريَبة  (: َبِعيَدة)َوُمَضادُّ  

ُل َعْن َمْدَرَسِة ( َعلِى ُمَباَرك)َكاَن ( ب )  َها لَْيَس فِيَها َضْرب  والَ َسبٌّ َوالَ إَِهاَنة  لِلتَّالَميذِ (َقْصر اْلَعْينِىة )َيَتَخيَّ  .، أَنَّ

 .َواْلَحقِيَقُة الَّتِى َوَجَدَها، ِهَى قَِياُم اْلُمعلِِّميَن بَِضْرِب َوإَِهـاَنِة وَسبِّ التَّالَِميذِ  

َر ( جـ )   .، َبْعَد أَْن َعَرَف َحقِيَقَة اْلَمْدَرَسِة، أَْن َيْهُرَب ِمْنَها(َعلِى ُمَباَرك)َفكَّ

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/
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